
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN THUẬN NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /KH-UBND Thuận Nam, ngày     tháng 4  năm 2020 

 
KẾ HOẠCH 

 Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng,  

chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn huyện 

 

 

Thực hiện Văn bản số 1120/UBND-TCNNC ngày 06/4/2020 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh về việc tiếp tục thực hiện Đề án “tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 

pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021”; 

Ủy ban nhân dân huyện xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu. 

Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành, học tập, 

tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng; xây dựng lối sống liêm chính 

và tuân thủ pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, 

viên chức và nhân dân; đưa cồng tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật 

về phòng, chống tham nhũng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả; góp phần 

tích cực cải thiện tình hình tham nhũng và công tác phòng, chống tham nhũng. 

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng 

có trọng tâm, trọng điểm; phù hợp với đối tượng, địa bàn, lĩnh vực; hướng 

mạnh về cơ sở; chú trọng đối tượng đặc thù; đáp ứng nhiệm vụ chính trị và nhu 

cầu xã hội để tạo đồng thuận trong thực hiện. 

II. Nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, Chủ tịch 

Uỷ ban nhân dân các xã tập trung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về 

phòng, chống tham nhũng quy định tại Mục III Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 

11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ 

biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021”. 

Trong đó, chú trọng các nội dung sau: 

- Ý nghĩa, tầm quan trọng của phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo 

đức liêm chính; 

- Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức liêm chính và phòng, chống tham 

nhũng; 

- Quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng về phòng, chống tham 

nhũng; 
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- Luật Phòng, chống tham những năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi 

hành. Trọng tâm là các quy định mới về: hành vi tham nhũng; phòng, chống 

tham nhũng trong khu vực ngoài Nhà nước; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, 

đơn vị và doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước trong phòng, chống 

tham nhũng; các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; kiểm soát tài sản, thu nhập 

của người có chức vụ, quyền hạn; xử lý tham nhũng và hành vi vi phạm pháp 

luật về phòng, chống tham nhũng; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về 

phòng, chống tham nhũng. 

III. Tổ chức thực hiện. 

1. Nhiệm vụ chung: Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Uỷ ban nhân 

dân huyện, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã khẩn trương xây dựng Kế hoạch 

tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai 

đoạn 2019 – 2021 và chuẩn bị xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo 

dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2021 (ban hành chậm nhất 

trong tháng 12/2020). 

2. Nhiệm vụ cụ thể:  

a. Thanh tra huyện:  

- Tham mưu UBND huyện tổ chức các hội nghị tập huấn, bồi dưỡng cập 

nhật chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức, 

viên chức làm công tác phòng, chống tham nhũng;  

- Theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương triển 

khai thực hiện nội dung của kế hoạch này. 

Thời gian thực hiện: Từ năm 2020 đến năm 2021. 

b. Phòng Tư pháp – Cơ quan thường trực của Hội đồng phổ biến, giáo dục 

pháp luật huyện chủ trì:  

- Hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra việc đưa nội dung tuyên truyền pháp 

luật về phòng, chống tham nhũng vào kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật 

hàng năm của UBND các xã; 

- Tập huấn, bồi dưỡng cập nhật chính sách, pháp luật về phòng, chống 

tham nhũng cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp huyện;  

- Phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện 

tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, các chủ trương của Đảng, pháp luật 

nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng; 

- Đưa nội dung tuyên truyền vào các sự kiện, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn 

hoạt động Ngày Pháp luật Việt Nam - 09 tháng 11 hằng năm;  

- Tổ chức cuộc thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cấp huyện về pháp 

luật phòng, chống tham nhũng. 
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Các nhiệm vụ trên được tổ chức thường xuyên, liên tục từ năm 2020 đến 

năm 2021. Riêng tổ chức cuộc thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cấp 

huyện về pháp luật phòng, chống tham nhũng tổ chức trong Quý IV năm 2020. 

c. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện:  

- Tiếp tục thực hiện đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng 

dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo theo Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12 tháng 6 

năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ;  

- Tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức thi giáo viên dạy giỏi nội 

dung pháp luật về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính cho các cơ 

sờ giáo dục, đào tạo. 

Thời gian thực hiện: Từ năm 2020 đến năm 2021. 

d. Phòng Nội vụ chủ trì: Lồng ghép nội dung pháp luật về phòng, chống 

tham nhũng và đạo đức công vụ vào công tác tuyển dụng và các chương trình 

đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. 

Thời gian thực hiện: Từ năm 2020 đến năm 2021. 

e. Phòng Văn hóa- Thông tin:  

- Tổ chức, hướng dẫn việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về 

phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính thông qua các phương tiện 

thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở; qua các mạng, dịch vụ viễn 

thông và các phương tiện, thiết bị thông tin - truyền thông;  

- Tổ chức kiểm tra việc xây dựng, quảng bá chương trình, chuyên trang, 

chuyên mục, tin, bài, tranh, ảnh, khẩu hiệu cổ động có chủ đề phòng, chống 

tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính trên các kênh phát thanh, truyền 

hình địa phương; các báo, tạp chí; cổng thông tin điện tử; bảng tin công cộng và 

các trang mạng xã hội. 

Thời gian thực hiện: Từ năm 2020 đến năm 2021. 

f. Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện:  

Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, tăng thời lượng phát sóng, phát 

triển nội dung, hình thức các chương trình, chuyên trang, chuyên mục, tin, bài 

phát thanh, có chủ đề phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính 

đến mọi tầng lớp nhân dân.  

Thời gian thực hiện: Từ năm 2020 đến năm 2021. 

i. Hội luật gia huyện:  

- Hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống 

tham nhũng và đạo đức liêm chính cho các Chi hội luật gia; 
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- Hướng dẫn hoạt động tư vấn pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho 

các tổ chức và nhân dân khi có yêu cầu; 

- Tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn các Chi hội luật gia tổ chức bồi dưỡng 

cập nhật chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho thành viên Hội 

luật gia. 

Thời gian thực hiện: Từ năm 2020 đến năm 2021. 

g. Các cơ quan, đơn vị thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, Chủ tịch Uỷ ban 

nhân dân các xã: Căn cứ Kế hoạch của UBND huyện và chức năng nhiệm vụ 

của đơn vị tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham 

nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc 

phạm vi đơn vị quản lý.  

Thời gian thực hiện: Từ năm 2020 đến năm 2021. 

h. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các tổ chức Đoàn 

thể: Tổ chức các cuộc thi: tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng và 

xây dựng đạo đức liêm chính; sáng tác biếm họa, tranh, ảnh cổ động về đề tài 

phòng, chống tham nhũng; đề xuất ý tường, sáng kiến về phòng, chống tham 

nhũng; sáng tác, trình diễn tiểu phẩm nghệ thuật về phòng, chống tham nhũng; 

tuyên truyền viên giỏi về phòng, chống tham nhũng; hùng biện, thuyết trinh về 

đề tài phòng, chống tham nhũng. 

3. Chế độ thông tin, báo cáo: 

Căn cứ nội dung Kế hoạch này, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Uỷ 

ban nhân dân huyện, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã khẩn trương xây dựng Kế 

hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng 

giai đoạn 2019 - 2021 phù hợp với điều kiện của cơ quan, đơn vị, địa phương 

mình. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện (thông qua Thanh tra 

huyện) trước ngày 10/11 hàng năm để tổng hợp  tham mưu UBND huyện báo 

cáo về tỉnh theo yêu cầu./. 

 

 

 

 Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (B/c); 

- Thanh tra tỉnh (B/c); 

- TT huyện ủy; HĐND huyện (B/c);  

- Chủ tịch và các PCT. UBND huyện; 

- UBMTTQVN và các Đoàn thể thuộc huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị thuộc huyện; 

- UBND các xã; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

 
 

  Lê Huyền 
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